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Kés, olló, nikkelezett eszközök, ecset, fésű, kefe, szivacs
stb. fertőtlenítésére.

HAJDÚ VÁRMEGYE, DEBRECEN VÁROSA, BÁCS-BODROG 
VÁRMEGYE, SZABOLCS - UNG VÁRM., BORSÓD VÁRM., 
VESZPRÉM VÁRM., VAS VÁRM., STB. TISZTIFŐORVOSI HIVA
TALAI ÁLTAL A FODRÁSZÜZLETEK RÉSZÉRE KIADOTT 

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI UTASÍTÁSBAN AJÁNLVA.

Kapható bármely gyógyszertárban és drogériában 10 és 50 tabl. csomagolásban,
P. 1.10, illetve P. 4.40 árban.

CHINOIN ÚJPEST.
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SCHUTZER

. .Ö T T O R O N Y "

BUDAPEST

Ön megfeledkezett arról, hogy ma már a Schiitzer

„Ottorony
mint minőségben a legtökéletesebb, és biztosítja 

a jó borotválást. 1

,n  borotvaszappan kockában és 
rűdban az, mely ügy árban,
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„FORFEX"
villanyolló, cserélhető vágófejjel
Leszállított készpénz ára P. 90.— (egyféle 

vágófejjel). Magyarországi vezérkéyviselet cs 

alkatrész raktár:

Bosch Róbert kft. Budapest V., 
Váci út 22-24. Telefon 292-338 . 
A nyugati p á l y a u d v a r n á l .

MIR-féle illő olajok bármilyen illatban, már 10 gr.-os üvegekben is — P. 1 20
A legtökéletesebb tartós fényű körömlakk kg-ja — — — — — P' 9 —
I-a szalon lemosó kg-ja — — — — — — — — — — P. 5 ‘—
A jelenkor leghatásosabb fertőtlenítőszere az „ASEPSIN".

Fodrászok részére ipari csomagolásban literje — — — — P. 8‘—
A fenti gyártmányok beszerezhetők a

„MIR,f vegyészeti vállalatnál
Budapest, VII., Aggteleki-utca 4. Telefon 143-287.
Szegedi főlerakat: Dudás Sándor illatszertára.
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SILBER LEÓ
fodrászcikk kereskedő Budapest, Király utca 14.

Kaphatók az összes fodrásza ti felszerelések u, m.; tartós 
ondoláló gépek, hajmosó lavórok, hajszárító burák, asztali fel
szerelések, Hercules és Marcell ondoláló vasak, Hercules hajke
fék és ecsetek, hajniunka szerszámok, hajnefzek, hajlekötök, 
illatszerek, pipere cikkek a legnagyobb választékban. Személyes 
vagy tevéiben! megrendelések a legpontosabban eszközöltetnek.

,.P A B o  tr
több állam ban közkedvelt leggaz
daságosabb am erikai hajfesték.

Nagy doboz, egész hajfestés e P, 2.50
Színskála d arab ja  P. t.50

Keresse fel rendeléseivel minél előbb cégemet és 
kísérje figyelemmel hirdetéseimet.

Ezen szaklap előfizetőinek 3 százalék engedményt nyújtok.
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Reflexiók a munkások
fizetésének minimálására

Amilyen szociális intézkedések vannak folyam atban a munkások iránt, olyan nagy
mérvű antiszociális törekvéseknek a jelenségei m utatkoznak

a láthatáron a m unkaadókkal szem ben.
Ne essék zokon senkinek sem, ha kritika tárgyává 

teszem a fodrász iparban folytatott munka béreknek az 
emelését. Igenis kritika tárgyát képezi az a mcthódus, 
amely most folyik Pécs után Szegeden. Nem azért kri
tizálom, mert nincs szükség az ifjú munkások életnívó
jának az emelésére. Igen is van, még pedig nagyobb 
százalékban, mint ahogyan azt végre tudják hajtani azok, 
akik bele avatkoznak a fodrászipar belügyeibe.

Szükség van a kereseti lehetőségek emelésére, 
mert az általános piaci árak is ezt diktálják. De nincs 
szükség arra, hogy egy végkimerülésbe szenvedő mun
kaadó tábort csak egyszerű parancsszóra olyan keretek 
közé kényszerítsük, mely keretekben súlyos büntetési 
paragrafusok állnak. Büntetési paragrafusokat csak ab
ban az esetben iehet alkalmazni, ha a munkaadónak il
letve a munkásoknak olyan anyagi bázist tud a helyzete 
nyújtani, hogy azt megrendülés nélkül tudják egymás
nak megadni.

A ma űzött és erőltetett politika nem válhat be és 
pedig azért nem, mert hiányzik belőle az életigazság
nak a fundamentuma. Miért '? Tegyük fel a kérdést, 
melyre felelhetünk. Azért mert az ember jogai a megél
hetésért való küzdelmében jóval alább szállt, mint ami 
a mai hajszában a gépek korszakában megilletné.

Tehát adósok vagyunk a haladásnak illetve lerna- 
radottak vagyunk a produktumokban.

És amikor az élet, a kereslet több és nagyobb 
produktumot követel, mint amilyenre képessé
geink vannak, beáll a leszegényesedés Leszegé
nyedett testben pedig legyengült fizikai erő rej
t i<r, még pedig oly gyenge, hogy az a saját 
erejéből nem képes annyira felemelkedni, hogy 
a reá erőltetett fizetési kötelezettségeknek ele

get tudjon tenni.
Az igazságos szociális politika érvényesülésének 

érdekében világosítsunk rá a fodrász iparosság teher 
biró képességeire. Először is a munkásokat kell elbí
rálni, mert azok a kényszerítő felek. De mielőtt a bírá
latra reá lérnék a munkásokat kél csoportba osztom és 
pedig:

A) csoport az, amely tud dolgozni és produkálni, 
kiknek a fizetésük több volt és ma is több, mint a mi
nimális bérek.

A B) csoportba pedig tartozik az a tömeg, mely 
tömegből egyesek nem tudnak a mai kívánalmak sze
rint dolgozni illetve produkálni, kik most a hatóságok 
segítségéve! harcolnak ki egy olyan minimális fizetést,

amelyet nem tudnak megforgalmazni. Amikor is a szo
ciális jelszavak antiszociálissá válnak. Antiszociálissá 
válnak ismétlem még pedig azért, mert a munkaadóik 
éppen a fentiek miatt maradtak le ugy a szaktudásban, 
mint a jövedelmezőségben, melyek után tényként az á'í 
fenn, hogy nem csak a munkásoknak kell biztosítani a 
szociális jövedelmeket, hanem egyformán mind a ket
tőnek.

Reá kell mutatnom a munkaadókra még úgy is, 
hogy nem mind arany náluk, ami fénylik. Az üzleteik 
mondjuk rá fényesek, de szomorú képet mutatnak a 
fodrász cikkek és egyébb kereskedőknek a hitelező köny
veik. A fodrász mestereknek tiagyrésze úgy le van adó
sodva, hogy az üzletéért annyit nem lehetne kapni, hogy 
a hitelező kereskedőket ki lehetne belőle elégíteni, hol 
vannak hát még a többi adóságok ? Az OTI, az adók ? 
stb. Mikor lesznek kifizetve? 1 la így megy soha!

Ma eladó a fodrász társadalom felének az üzlete, 
de vájjon el lehet-e adni ? Nem mert az lehetetlen, pe
dig úgy kínálják avval az ajánlattal ma már, hogy a 
berendezési költségek feléért stb. De az eladás így is 
ritkaság számba megy. Tehát a fentiek ismertetése után 
a munkaadóknak is van appelláini valójuk és ezen a he
lyen is felkérjük a Nagyméltóságú Miniszter Urat arra, 
hogy a kormányprogrammban felvett szociális politiká
nak a végrehajtásával legyen segítségére úgy a munka
adóknak, mint a munkavállalóknak egyaránt.

Ha az 1919—20 években tudtak hozni maximális 
törvényeket és tudták büntetni azokat, akik maximális 
határon felül értékesítettek valamit, akkor most hozassák 
olyan szigorú törvény, hogy az aki a megszabott árak
nál olcsóbban dolgozik, az nagyobb összegű pénzzel 
esetleg elzárással büntettessék.

Hóna alá kell nyúlni a leszegényedett és magá
val szemben tehetetlen iparosoknak

Törvényekkel kell biztosítani:
1. A kontárok és a kontárokkal dolgoztatók meg

büntetését.
2. A szigorú mester vizsgáztatások megkövetelését.
3. Zárt számot az üzletek szaporodásának
4. A fodrász ipar gyakorlását csak nyílt üzletek

ben lehessen űzni.
5. A Gillette penge olyan nagymérvű megadózta

tását, hogy ezáltal olyan árakban kerülhessen forga
lomba, amely egyenlő a kézműiparnak a/, áraival.

Ha a fentieket törvényes keretek közölt végrehajtják, 
akkor a kormány tényleg szociális munkát végzett.

(Dudás).
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«
ii lágositdoksat a jövő számunkban teszünk.
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A fodrásziparban megállapított 
legkisebb munkabérek

Munkabérmegállapító Bizottság Fodrászipar — Sze
ded. 3/1938. föd. sz.

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
ter 20.004/938. I. a. szánni rendeletével kinevezett és a 
fodrásziparban Szeged thjf. szab. kir. város területén 
fizetendő legkisebb munkabéreket megállapítani hivatott 
munkabérmegállapító bizottság 1938. évi július Író 11- 
én tartott ülésén lefolytatott tanácskozás után a követ-
lí Q7l I

H A T Á R O Z A T O T
hozta:

Szeged thjf. sz, kir. város területén :
I. A borbély és fodrászipari munkakörben dol

gozó férfisegédeknek fizetendő legkisebb heti munka
bérek

a) a felszabadulástól számított 3 évi gyakorla
ton belül 6-— P.

b) a ténylegesen eltöltött 3 évi scgédi gyakor
lat után 6 évi segédi gyakorlatig 8‘— P.

ej a ténylegesen eltöltött 6 évi segédi gyakor
lat után 111 — P,

II. A borbély-, férfi és nöifodrászipari (u. n, ve
gyes) munkakörben dolgozó férfisegédeknek fizetendő 
legkisebb heti munkabérek :

a) a felszabadulástól számított 3 évi gyakorla
ton belül 7- -  P.

b) a ténylegesen eltöltött 3 évi gyakorlat után 
6 évi segédi gyakorlatig 9'— P

c) a ténylegesen eltöltött 6 évi segédi gyakor
lat után 13 — P.

Ili. A női fodrászipari munkakörben dolgozó fér
fisegédeknek fizetendő legkisebb heti munkabérek :

a) a felszabadulástól számított 3 évi gyakorla
ton belül 7-—  P.

b) a ténylegesen eltöltött 3 évi segédi gyakor
lat után 6 évi segédi gyakorlatig 91— P.

c) a ténylegesen eltöltött 6 évi segédi gyakorlat 
után 13‘— P.

IV. A nöifodrászipari munkakörben dolgozó 'iiőí- 
segédeknek fizetendő legkisebb heti munkabérek :

a) felszabadulástól számított 3 évi gyakorlaton 
belül 6'— P.

b) a ténylegesen eltöltött 3 évi segédi gyakor
lat után 6 évi segédi gyakorlatig 8*— P.

c) a ténylegesen eltöltött 6 évi segédi gyakor
lat után 121— P,

A fenti csoportokhoz való tartozás kérdése min
denkor a ténylegesen eltöltött segédi szakbavágő gya
korlatok alapján döntendő el, vagyis az egyes csopor
tokban felsorolt legkisebb heti munkabérekre vonatko
zólag nem a felszabadulástól számított évek számát, ha
nem az ipari munkaviszonyban ténylegesen eltöltött és 
szabályszerűen igazolt segédi szakbavágó gyakorlati 
időt kell alapul venni.

Egyéb pótlékok.
A) Az üzleten kívüli (háznál való) kiszolgálás.

Az üzleten kivilli (háznál vató) kiszolgálás esetén 
a fodrásziparban tehát úgy a fodrászipar, borbély és 
férfifodrász, mint a nöifodrász ágazataiban a rendes 
üzleti órák alatt teljesített munkálatok után az üzlettu
lajdonos (főnök) által felszámított üzleten kívüli teljes 
kiszolgálási díjak 20 százaléka illeti meg úgy a férfi, 
mint a nőisegédeket, tekintet nélkül a ténylegesen el
töltött segédi szakbavágó gyakorlati idő tartamára.

B) Kisegítő díjak :
í. A fodrászipar, borbély és férfifodrász ágazatá

ban férfisegédeknek :
a) hétköznapokon (hétfő, kedd, szerda, csütör

tök, péntek) napi 2.50 P.
b) szombaton napi 3-— P
c) szombat és vasárnap (két napra) csszessen

5'—  P.
2. A fodrászipar nöifodrász ágazatában férfi vagy 

női segédeknek:
a) hétköznapokon (hétfő, kedd, szerda, csültír- 

tök, péntek) napi 3'— P.
b) szombaton napi 4 ' — P.
c) vasárnap napi 31— P.
d) szombaton és vasárnap (kétnapra) összesen

7 — P.
A B) 1. 2. alattiakkal kapcsolatban minden ün

nepnapot megelőző nap szombatnak, az ünnepnap pe
dig vasárnapnak számítandó, beleértve a Szilveszter ts 
január 1, napját is.

A kizárólag manikürözéssel foglalkoztatott személy
zetre — amíg a manikürözés ipari hovatartozaudósága 
a munkabér szempontjából is megfelelő szabályozást 
nem nyer, — a 'fodrásziparban fizetendő legkisebb mun
kabérek nem vonatkoznak,

A természetbeni juttatások ellenértékéül az Orszá
gos Társadalombiztosító Intézet mindenkori megállapí
tásait kell számításba venni.

Ezt a határozatot a 30007938. M. E. sz. rendelet 
20 §-ának rendelkezése értelmében az érdekelt munka
adókkal és munkavállalókkal testületéik, egyesületeik, 
illetőleg szervezeteik útján azzal közlöm, hogy a hatá
rozat ellen a kézbesítéstől számított 8 (nyolc) napon 
belül a m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi mi
niszterhez címzett felszólalásnak van helye. A felszó
lalást a bizottság jegyzője Pleskó András útján (Szeged, 
Vörösmarihy u. 3. Kereskedelmi és Iparkamara) kell 
benyújtani, vagy ajánlott levélben postára adni.

Szeged, 1938. évi július hó 11.
Pleskó András s. k. Dr. Simay Gyula s. k. 

kereskedelmi és iparkamarai ny. ítélőtáblái tanácselnök, 
titkár.

a bizottság jegyzője. a bizottság elnöke.

Egy válasz :
R. M. úrnak a folyó évi június hó 15-én az „Uj- 

Ncmzedékben,, megjelent cikkére, melyet egész komoly
talan soroknak minősítünk, csak az a válaszunk rövi
den, hogy ne üsse bele az orrát meggyőződés nélkül 
egy élet tapasztalattal bíró szakmai egyesület belső 
ügyeibe és ne tanuljon célozgatni olyanokra, kik már 
lőni is tudnak.

Egyébként is tiltakozunk minden szakmán kivül 
álló laikus egyén beiekontárkodása ellen a mi belső 
ügyeinkbe, mi csak szakmabeli, komoly egyénekkel tár
gyalunk. Egyébként prókátorokra nincs szükségünk, 
nagykorúak vagyunk, el tudunk mi járni a magunk lá
bán is, de ha nem tudnánk, akkor sem R. M. Urat 
kérnénk meg gyámolítónknak.

Az összes DankovszkI gyártmányok az 
évtizedek óta jól bevált minőségben 

készülnek.
Negrín hajfeslék őt színárnyalatban. Tökéletes színek 

egyszerű kezelés, veszélylelen használat. 
Eperkrém tökéletes, mozdulatlan frizurát ad, öröm vele 

dolgozni.
Kérje fodrászcikk kereskedőjénél !

Parfumerie Le Rosier Bpest, Vili. Mária utca 19
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A Z  ÉN ISKOLÁM

1922- ben a női hajvágásra,
1923- ban a vasondolátásra,
1925- ben a vízondolálásra,
1926- ban a tartósondolálásra,
1927- ben a henna hajfestésre,
1928- ban a komol hajfestésre,
1929- ben a haj szőkítésre,
1930- ban a haj vörösítésre,
193!-ben a pabor stb. hajfestésekre,
1932— 1935-ig a vas és vízhullámok művészetére,
1936- ban a nagy rolnikra,
1937- ben az apróbb csigácskák és rolnicskákra,
1938- ban a duralin hajfesték használatára buzdí

tottunk illetve buzdítjuk kartársainkat. Igenis buzdítunk 
benneteket, mert nem lehet, elnézni azt, hogy a drogé
riák, magányos hajfestők rongálják a szép iparunkat, a 
fodrász ipart.

Ma a kezetekbe egy olyan hajfestéket adunk, amely- 
lye! meg kell hódítani a fodrász műhelyek számára az 
ősz fejeket.

(XI. Közlemüiy,) 

A hajfestésrőf.

A „Duralin" hajfesték olyan praktikus, 
olyan egyszerű és olcsó, hogy a fennt 
leírtakat könnyedén megvalósíthatjuk,

Most amikor a fodrász iparnak amúgy is kevés 
a munkája, akkor nem lehet megengedni azt, hogy ősz 
hajjal járjanak az emberek, de különösen nem lehet 
megengedni, hogy drogériában vásárolt festékkel peme- 
cselja a haját egyedül odahaza.

A tartós ondolálás után tehát most már általáno
san divattá kell fenni a haj festésnek a kultúráját.

Be kell kapcsolódni minden élni akaró 
és szakmáját szerető fodrásznak a haj 
szemöldök, szempilla és bajusz festések
nek tudományába.'

Jöjjenek velem kartársaim. Legyenek hűséges ol
vasóim, kövessék tanácsaimat, én mindig a leleményes 
vezér őre leszek az iparunknak és annak űzőinek. Aki 
engem követett az utóbbi évtizedben, az nem csalatko
zott, de a jövőben sem fog csalatkozni 1

Az idő fut szélvész sebességgel, a technikai vív
mányok csodákat szülnek nap-nap után. Tehát kartár- 
saim, ma konzervátivumokkal élni nem lehet. Minél 
rosszabbaknak tűnnek fel a napi események egy üzlet
embernek, annál nagyobb optimizmussal kell a jelsza
vakat és üzletének élűi akarását hirdetni illetve vezetni.

Tehát, aki még nem kapcsolódott be a hajfestés
nek tudományába, az kövessen és vegye tanulmány tár
gyává az alantiakat.

Csodák csodája, a technika a mi részünkre is 
dolgozik, a hajfestés ma leegyszerűsítve és tökéletesítve 
áll rendelkezésünkre, csak igénybe kell venni.

Itt áll rendelkezésünkre a „Komol", a „Labor1", a 
Duralin" stb., mely anyagok Önt is segíteni akarják a 
kenyér keresetében, csak fogjon hozzá, s meg fogjuk 
hódítani a paloták és kunyhók lakóit egyaránt.

Ezrek és ezrek látják az öregedés jeleit, kik csak 
Önt várják kartársam, a íiódító szavaival és cselekede
teivel. Segítsen raituk!

Tudja meg Ön is és mindenki azt a természeti 
igazságot, hogy mindenki annyi idős, amennyinek kinéz. 
Tehát kartársaim a fodrásznak hivatása, hogy segítsé
get nyújtson embertársainak.

De az is igazság, hogy ma már Ön sem élhet 
meg csak a borotválásból, tehát aki az életnívóját emelni 
akarja, az meghallgatja az idők szavát, jön velünk ha
ladókkal.

Aki hamarább állt be közénk, az annyival előbbre 
jár. Aki minél később kapcsolódik, illetve jön közénk, 
az annál később ér utói bennünket.

Vegyétek tehát tanulmány tárgyává a „Duralin" 
hajfestékről alant közölt utasításokat.

í#"' Mit tartalmaz egy doboz „Duralin" hajfesték?
I darab 10 gramos és 2 darab 5 gramos üveg hajfestő 
szeri.
I drb. fiolában 6 rúd hydrogén hyperoxidot.
1 drb. 7 gramos üveg festék lehúzó szert.
1 drb. útbaigazító füzetet.
Minden dobozban a doboz külső lapján jelzet) számú szili 
található. Tehát mind a három üveg egyféle színt tartalmaz.

Hogyan kell a festéket elkészíteni ?
Kgy pnrccllán vagy zománcozott edénybe tesszük a 

fiolában lévő hydrogén rudacskákat, a „Duralin" festék üveg 
aljával porrá szétnyomjuk, azufáit ráöntjük mind a három 
üveg tartalmát, Az iircs üvegei rögtön teleöntjük vízzel és 
azt is ráöntjük. Majd egy fapálctkara csavart vatta tampon
nal jól összekeverjük. Pár perc múlva azután már vatta tam
ponnal rá is kenhetjük az utasítás szerint a hajra. Ha az 
egész festékre nincs szükségünk, akkor csak annyi rész hyd
rogén rudacskát olvasztunk fel, amennyi részt akármik a 
festékből felhasználni.

A „Duralin" hajfesték 4 fő alap sziliből áll, de min
den alapszín 5 változatot foglal magában.

1. Főalapszín : N a tú r fényű sötét szírt.
Változatai :
1 Természetes fekete.
2. Mély sötét barna.
3. Barna.
4. Hamvas gesztenye barna.
5. Világos gesztenyés barna,
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II. Föalapszin : Hamvas szőke.
Változatai:
1. Sötét hamvas szőke.
2. Hamvas szőke.
3. Világos hamvas szőke.
4. Ezüst szőke.
5. Platina szőke.

III. Főalapszín : C hata ins M a h a g ó n i.

Változatai :
]. Vöröses gesztenye barna.
2. Bronz barna.
3. Vöröses világos barna.
4. Sötét mahagóni.
5. Világos mahagóni.

IV. Föalapszin: Vöröses szőke.

Változatai :
1. Vöröses szőke.
2. Arany szőke.
3. Rózsás szőke.
4. Szőke
5. Halvány szőke.

A „Duralin" hajfesték erőssége, 50'Vo-os, közép 
vastag s/átú, ősz hajakhoz van beállítva.

Tellát a hajfesték megválasztását a fentiek figyelem
be vétele mellett vesszük igénybe,

A liajfestőnek mire kell a legnagyobb gon
dot fordítani, ha azt akarja, hogy a munká

ját siker koronázza?

1. A hajfesték összeállításának vagy elkészítésének 
kulcsára.

2. A festendő haj melyik csoportba tartozik ?
3. A hajszálaknak a vastagságára. — És pedig, hogy 

a közép vastag, még vastagabb illetve egész vastag szálú 
hajjal állnnk-c szemben? Avagy az ellenkezőjével: a közép 
vastag szálú haj kulcsnál vékonyabb illetve egész vékony, 
selymes szálú hajról van szó?

4. A fennti 53'Yn-os ősz, hajhoz való kulcs egyezik-e, 
vagy 75"/o-os illetve 100‘Vo-os ősz hajjal állunk e szemben? 
Avagy a fordítottjával, amikor a hajnak csak 35 illetve 
15‘Vo-a ősz ?

5. Most pétiig, hogy rá mulassunk a fenti oldal 
t-2-3-4 mellék pontjainak fontosságára, a következőket kell 
megfigyelnünk illetve alkalmaznunk : ha a hajszín-kulcs il
letve az alapszín SO'Vo helyett 75 :l/o-ban ősz hajat tartal
maz, akkor egy számmal sötétebb festéket használunk. De 
ha iOJ°/o-ig ősz a haj és közép vastag szálú, egész dur
va vastag hajjal állunk szemben, akkor kél számmal is sö- 
télebb festéket veszünk.

Ha pedig a fordítottjával állunk szemben, vagyis 5(1 
i'.'o helyett csak 33 % -ig ősz a haj, ez esetben már az alap
színnél 1 számmal világosabb festéket veszünk, viszont ha 
még ennél is kevesebb, mondjuk csak 15 °/o ősz hajjal ál
lunk szemben, és még hozzá egész vékony szálú a haj, ak
kor már 2-3 számmal is világosabbat vehetünk.

Hány féle fö-alap festést ismerünk ?
1. A natúr, természetes szilire való, úgynevezett ráfestést

2. A már festett haj után növését végzendő festést,
3. Az alap szilinél illetve a született természetes színű ha

jaknak világosabb színre való festését.
4. A üajvilágosífást, melyet nem festünk, liánéin a hajban 
lévő természetes, született hajszínt vonjuk ki. Ezen műve
letet szőkítésnek nevezünk.

kivilágosítjuk, hogy a ki várit színnél egy  á rn y a la tta l v ilá g o 
sabb legyen.

Mivel világosítunk, szőkítünk ki egy hajat?
Veszünk25gramm30"/€-oshydrogén hyperoxidot, 2 3

cetiíigramm szalmiákszeszt és 7Ü gramm vizet. Ezeket össze
keverve egy tálkába tinijük, majd egy kis pálcikára csavart 
vatta tamponnal, íneívnck vastagsága két ujjnyi, a képen 
láthatóan az 

elkészített 
szökttöt úgy 
kenjük fel, 
trogy előbb 
hátul a haj vé
gek legyenek 
bekenegetve.
Mert ha előbb 
a fejbőrre 

kenjük, a töve 
a hajnakelöbli 
kivilágosodik 
mint a vége.
A felkenést 

hátulról kezd
ve 2 centimé
ter szélessé
gű pásszókra 
fésülve esz

közöljük és amikor már átkertiik az egészet, ösazefísül- 
gefjíik, ha aztán azt látjuk, hogy egyes helyeken még söté
tebb, oda még kenünk fel anyagot és amikor már azt lát
juk, hogy elértük a kellő és kívánt szint, gyengén, lehető
leg ferryőolai schaniponnal lemossuk. Megtörttlgetés után. 
ha esetleg az az eset állna fenn, hogy nem eléggé világos, 
akkor megszárítjuk a tiajat is újbói kezdjük élőről megis
mételve a szőkítést. Utána ismét lemossuk. Ha a hölgynek 
ősz haja is vair és be akarja azt festetni ugyanazon sitiire, 
mint a kiszökített szín, akkor a fenti 5-ik oldal alpontjai
ban ismertettek alapján járunk cl és pedig úgy, hogy fi
gyelembe vesszük azt, hogy az alapszínnek megfelelő leg
gyengébb festéket alkalmazzunk. Miért ? Azért, mert a sző
kítésnél a haj legyengül cs könnyen felszívja a festéket, 
amely által könnyen sötétebb árnyalatot kapunk a kívántnál.

A fentiek után még tudni kell az 5. oldalon ismerte
tett natur természetes színre való, úgynevezett ráfestésnek 
é.telmét mely nem más, mint az, hogy minden előkészítés, 
(világositás) nélkül kenjük fel a festéket.

Ezeknél a ráfcstésekuél csak annyit kell megjegyez
nünk, hogy az úgynevezett utánfestéseknél fontos az, hogy 
csak arra a helyekre kenjük rá a festéket ahol a kinövés 
van, mert ha a régebben befestett részeket is ismételten 
bekenjük, vagy rá hagyjuk folyni a festéket, akkor azon a 
helyeken sötetebh lesz a haj színe.

A született alapszín világosabbra való feslésénél pe
dig figyelemmel kell lenni arra, hogy az ulánfestéseknél az 
alap (kinövés) egy árnyalattal világosabbra ki legyen sző
kítve és csak a;után kenhetjük rá a megfelelő festéket,

S &

Ezen útmutatással a natur színek Festésével, az 
úgy nevezett ráfesléasel készen is vagyunk.

13c n hajfestészet tudományának egy nehezebb faj
táját tárjuk most fel, a világos bb színre való festési, amit 
tökéletesen elkészíteni csak szakiparos tud. A művelet ah- 
ban áll, hogy egy hajat világosabbra kell festenünk, mint 
a természetes alapszíne volt. A festésnél világosabb színt 
azonban csak úgy érhetünk el, ha a haj alapszínét annyira

A festéklehúzó használatét, mely alkalmas a kéz 
és :> homlok köiüii bőrnek a megtisztítására a kővet
kezőkben Fmertet jü k :

A befestett bőrt lehetőleg azonnal vízzel ledörzsöl
jük és azután a lehúzó szert vattára téve, azzal gyeiig i 
törülgetésscl lekoptatjuk. Ha nem is tűnik el azonnal a fes
ték a bőrről, de ezzel megakadályoztuk a további fekete-
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dósét, mert ami fennmaradt, az már másnapra letisztul. De 
alkalmas még a lehúzószer a hajon maradi esetleges sötét 
foltok leszedésére is.

Figyelmeztetés !
A festékhez desztillált, vagy ivásra alkalmas vizet 

kell használni.
A festés alkalmival a homlok körüli bőrt ajánlatos 

vaselin, vagy bármilyen zsiradékkal gyengén úgy bekenni, 
hogy a haj zsíros ne legyen. Ezáltal a bőrt a festék nem 
fogja he olyan nagyon,

A festék lemosásához zsirszódát, vagy azt tartalmazó 
szappanokat nem ajánlatos használni.

A festék lemosása alkalmával a bőrre lerakódott fes
téket nem szabad erősen dörzsölve eltávolítani, mert ha a 
bőrt erősen dörzsöljük, azt festés nélkül is gyulladásba le
het hozni.

Ha a fejbőrön gyulladásos kitité ek vannak, bár
milyen festék is legyen az, lehetőleg mellőzni kell a fes
téssel járó procedúrát.

A fcsfés időtartama a hajszálak vastagságától függ, 
átlagosan ló —3) perca bekenési időtartamot nem számítva. 
A festés után a hajat feltétlen tisztára kell megmosni, le
hetőleg fenyő olaj schampoonnal.

11a a festék nedves helyen ál!, ak
kor előállhat az, hogy a fiolában lévő 
pastilla rapcsos, illetve inorzsálódik, 
akkor az erejét vesztette, melyből 

előállhat az, hogy a festék nem fog. 
Ilyen esetekben a mellékelt képlet 
szerint veszünk a gyógyszertárból 

30 "/ó-ős Hydrogén 
h yd roqén  2Y2qr Hyperoxidoí és azt 

y használjuk.

víz  10gr.

fes ték  10gr.

A D ural in hajfesték ártalmatlanságát igazolja
24570/1937. szám.

Budapest székesfővárosi vegyészeti és élelmiszer vizsgáló 
intézete.

A fenti szám alatt a következő értesítést adta ki:
Tisztelettel értesítem, hogy az. 1937. december hó 

7 én beküldött „Duralin" nevű liajfestő szerben paraplie 
nylen-diamín nem volt kimutatható, úgyszintén réz és ólom 
sem.

Budapest, 1937. december hó 28-án.
P. H.

Olvashatatlan aláírás. Olvashatatlan aláírás

osztályvezető fővegyész, igazgató.

Kedves Kartársaim!

a leírás áttanulmányozása után a legtökéletesebb mun
kát tudja nyújtani a vendégének.

Most pedig arra hívom fel mindenkinek a figyel
mét, aki be akar kapcsolódni a hajfestésnek a kultúrá
jába, hogy az okvetetlen szerezzen be egy Duralin szín
kártyát, melynek ára P 1 50. Ezen ugyanis megvannak 
a festékben léíező hajszínek és a festékek számai, me
lyekkel a festető hölgy összehasonlíthatja a haját és úgy 
választhatja tetszése szerint a hozzávaló festéket.

Hajszínkártyát okvcietlen kérjen, melyet vidékiek 
részére Dudás Sándornál (Szeged, Tisza Lajos körút 
19t, a budapestiek pedig Szász Dezsőnél (Budapest 
Bérkocsis ucea 18) szerezhetik be.

Festék ierakatokat szerveztünk és szervezünk, hogy 
mindenkinek könnyűvé legyük annak a beszerzését.

Lerakatok Budapesten :
Főlerakat; Szász Dezső Bérkocsis ucea 18.
Lerakatok; Ángyán k. f. t. Rákóczi ut 40.

Ángyán Gyula Rákóczi ut 64.
Halász Ödön Csengery ucca 27.
Rottmann Ármin Teréz körút 29.
Lorissa Pajor Nagyatádi Szabó István ucca 23.
Horváth Albert, József körűt 9.

Vidéki lerakatok :
Föleraka1 : Dudás Sándor Szeged, Tisza Lajos 

körút 19.
Lerakatok : Dezső Pélcr Hódmezővásárhely.

Kiss József Kiskunfélegyháza.
Vass Mihály Makó.
Elchorn Géza Pécs.
Sarkadi Dezső Debrecen.
Lancsarics Vendel Szombathely.

A Duralin Hajfesték, valamint a hozzávaló szerek 
nek árai:

Duralin 50 grammos ipari csomagolás: P 31 —
Duralin kompakt 3 üveggel egy dobozban:

P 2,50.
Duralin 100 grammos festék lehúzó: P F60
Uuiversál-Amerikán fenyőolaj schampoon literje 

edény nélkül: P 3 20.
Vidéki fodrászoknak a „Duralin" hajfesték egy

szerűbb beszerzése és szállítása érdekében, könnyítést 
kívánunk tenni még azzal is, hogy a kért festéket 
„minta értéknélkül" szóval díjtalanul küldjük, ha a 
rendeléssel egyidöben 10-20 filléres levél bélyegekben 
vagy a 4190-es számmal ellátott postatakarékpénztári 
csekk számlán 2 P 60 fillért Dudáshoz beküldőnek.

A hajfestékhez, mint fent is ismertettük ugyan any- 
nyi v íz  kell, tehál láthatjuk, mily gazdaságos anyagot 
adunk a kezeikhez. Megértő támogatás reményében ma
radunk tisztelettel a fenti cégek nevében

(Dudás).

A fent részletesen leírt hajfestéket főbb vonások
ban ismertettem, melyekhez niég néhány megjegyzést 
fűzök. Ezen megjegyzéseim a következők : hu a Dura
lin hajfestéket már régebb idő óta használom és sok
féleképen jól kipróbáltam. A festék jó és a legtöbbször 
előforduló színei — a 4, 5, 7, 12, 14, 19-cs — olyan 
könnyűek és csathatatlanok, hogy az úgynevezett ráfes- 
tésnél a legkisebb gyakorlattal rendelkező kartársaim is 
a legszebb munkákat tudják vele elkészíteni.

Mindenesetre figyelmeztetek mindenkit arra, hogy 
a hajszínekhez inkább mindig világosabb színeket hasz
náljunk, mint sötétebbet, mert minden festető hölgy szí
vesebben szimpatizál a világosabb színnel azért, hogy 
az eredeti hajszínnél sötétebb ne legyen a haja.

A jövő számokban majd részletesen le fogom írni 
az egyes hajaknak a tökéletes megfestését, mely lehá- 
sok után bárkinél is adódjék elő egy hajfestés, akkor

Ön is beláthatta már azt, hogy a 
a vizondolálásoknál a Kemény féle

CU8LING fixateur a legjobb. Árak

ban a legolcsóbb, minőségben utol

érhetetlen. Nagyobb fogyasztók kér

jenek ipari csomagolást és áraján

latot a fenti képviseletektől.
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I A szaklapot ne csak a főnök, hanem az alkalmazott is olvassa 11

Eljegyzés . Verebély István és Blaskovits Emm1 
június hó 19-én tartották eljegyzésüket Szarvason. Min
den külön értesítés helyett.

Szentesi h í r e k : A szentesi borbély mesterek jú
lius hó 4-én este az ipartestület székházában népes ér
tekezletet tartottak. A  borbélyokat tulajdonképpen az 
ipartestületi Szék vezetősége hívta össze, hogy a közös 
árszabályt kidolgozzák. Ez időszerint ugyanis az a hely
zet Szentesen, hogy a borbélyok és a fodrászok, ahá- 
nyan vannak, annyi féle árat számítanak. Már régebben 
kísérlet történt arra, hogy az egységes árakat bevezes
sék, és ezt valamennyi borbélyra kötelezővé tegyék. A 
kísérlet azonban eddig még nem sikerült. A most meg
tartott esti gyűlés is nagyon viharos volt és megegye
zés nem jött létre. Panaszolták a felszólaló borbély mes- 
térek, hogy sok helyen, különösen a város külső ré
szében ma is 8 fillérért borotválnak. Ehhez képest van 
megállapítva a hajnyírás és a különféle női fodrász 
munka ára is. Több helyen 10 fillér a borotválkozás 
ára, másutt 20 és 30 filléres árak vannak érvényben. 
Nagyon különböző az ondolálás ára is, szinte üzleten
ként változik. Ezeket az árakat akarták a borbély mes
terek összhangba hozni, hogy a gyilkos konkurrencia 
megszűnjék. Néhány borbély iparos ellenkezésén azon
ban meghiúsult a megegyezés, Így az egyik központban 
lévő borbély mester is kijelentette, hogy ő nem tarthatja 
magát az egységes árakhoz. A gyűlés bár több óra hosz- 
száig tartott, eredmény nélkül ért véget. A borbély mes
terek körében azonban még sem adták fel a reményt, 
hogy sikerül majd megegyezni és életbe léptetik hama
rosan Szentesen is az egységes árakat.

Miskolci h ír ek :  A miskolci fodrász ipari szak
osztály megállapította Miskolc területére a kiszolgálási 
árakat, melyek 1938 június hó 9-én életbe is léptek.

Ü zlet  áthelyezés. Dingesz Lajos hölgyfodrász, a 
fiatal fodrász generáció egyik agilis tagja, nőifodrász 
üzletét e hó 2-án, Horthy Miklós-tér 9. szám alá he
lyezte át. Dingesz Lajos az eddigi munkásságával is 
kiérdemelte a kartársai becsülését, remélhetőleg a jövő
ben hatványozottabban fogja ki venni a részét abból a 
munkából, amelyet a fodrász iparosok jobbja folytatnak 
a fodrász ipar jobb jövőjének érdekében.

Gyulai hírek : Erős mozgalmat indítottak a gyu
lai fodrász mesterek az árrombolók kiirtására. Mozgal
muk első megnyilvánulása nemsokára mutatni fogja ha
tását, miután több ilyen ellen tettek feljelentést, kiknek 
a tárgyalásuk a napokban lesz a szegedi kereskedelmi 
és iparkamara választott bírósága előtt. A tárgyalás an
nál érdekesebb, miután ez az első e=et, hogy a dauer 
elkészítésével szereplő árrombolók ellen tétetett feljelen
tés. Hisszük, hogy súlyos büntetésben fognak részesülni, 
miután az alanti táblázat figyelembe vétele mellett ki
zárt dolog, hogy 3 pengő honorárium ellenében dauer 
készíttessék elő. Egy tarlós onriolálásnál szereplő kia
dások ugyanis a következők : Hajmosás P  — .50. haj- 
vágás P  — 50, 100 gramm anyag P — .50, munkadfi, 
háromnegyed óra csavarás. 1 segítő személy P  — 90, 
fűtés után hajmosás P  —  50, gépek amortizációja P — .20, 
1 vendégre adó stb. kiadás P  — .40, fixateur. olaj stb. 
üzleti régié P  — .40, vfzondolálás P  — .80. Összesen : 
P  4.70. 25 %  polgári haszon P 1.70. így összesen: P 
5.80 jár. Tehát 6 pengőn alul dánért elkészíteni nem 
lehet

A  fentiek tudomásul adása után ezúton is fel
hívjuk az összes szakosztályok elnökeit, indítsanak kí
méletlen harcot a dauer árrombolói elleti. Amennyiben 
nem tudnák a feljelentési módozatot avagy a feljelentés 
formáját, forduljanak bizalommal a szerkesztőségünkhöz 
és mi készséggel szolgálunk mindenkor e tekintetben 
felvilágosítással. Irtsuk ki közös akarattal végkép, szebb 
jövőnk, megélhetésünk meggátlóit.

Lapzártakor kaptuk : Az egyik gyulai fodrászt név- 
szerint Köböl Gyulát, árrombolás vétsége miatt 20 P 
büntetésre és 10 pengő költség megtérítésére ítélték.

Szenzációs borotvakrém érzékeny száraz bőrűek részére.
Edényzet nélkül 3.20 kilogramja. Fémcsavaros üvegekben egyne

gyed kilogrammos tételekben 1.20, az edényzetet 30 fillérben
visszavesszük.

Universál
EXPRESS

Borotvakrém
Leföltééllomés és vezérképviselet
„A SPÁ SIA " illa tszertár SZEGED. 
Dudás Sándor. Tisza Lajos-lcörút 19.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

A mutató és középső ujjainkkal papirvastagságú 
rétegben kenjük fel a krémet oly módon, hogy az arcon 
lévő szakái gyengén átmasszírozva legyen.

Túl erős dörzsölés még az erős szakáinknál sem 
szükséges, miután a krém a bőrt és a szakáit gyorsan 
puhítja, a bőr annyira bírja a puhulás után a kés hasz
nálatát, hogy annak kipattogzása teljesen ki van zárva.

Leborotválás után az arcot vízzel vagy 50"/o-os 
kölni vízzel átnedvesítjíik (esetleg még utána borotvá
lunk) és szárazra megtöröljük.

Ez a krém biztosítja azt, hogy az arcbőr nem 
viszket, nem patlog/ik ki, nem lesz pattanásos. A bőr 
állandóan selymes tartása is biztosítva van általa.
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Romániai hírek; A romániai fodrászok az egész
ségügy1 miniszterhez fordultak azon kérelemmel, hogy 
a „gillette" pengét adóztassa meg oly szigorúan, hogy 
egy darab pengére legalább is 10 -15  leu adó essen, 
mely adó jövedelemből azután az állam az elagott ipa
rosokat támogatná. Kérelmükben reátérnek arra is, hogy 
nemzet gazdasági szempontokat is szolgálna az állam 
ezúttal, ha nem engedné a külföldi árút forgalomba 
hozni, s ezáltal a solingeni acél gyárat román pénzből 
gazdagodni. Úgy látszik a „gillette" penge kérdés az 
egész világ fodrászainak a megoldásra váró problémája, 
de sajnos ezen régi sérelem felett néhány jól fizetett 
vezérigazgató és gillette gyárossal szemben tehetetlen 
a százezret számláló, szegény sorsra kényszerített fod
rász társadalom. Ideje lenne már egyszer azon állapot
nak a megteremtése, hogy az „anti-sociál" politika he
lyeit az igazi szociális igazságokon nyugvó törvények 
szolgáltassák az igazságot az emberi tömegeknek.

Békéltetési kísérletek: Szomorú tanulságok
után szerkesztőségünk úgy levélben mint személyes 
meggyőző és felvilágosító propagandájával békekötésre 
hívta fel több község és kisebb városokban élő, de a 
szomszédjával haragban lévő kartársainkat. Sajnos a 
„haragszom rád, de okot mondani nem tudó" esetek 
szomorú tényékké váltak. Egy községben átlagosan 
számítva 2 - 3  modernizálódott fodrász, van kik a „hara- 
gosdi" játszás következtében tönkre teszik egymást úgy 
annyira, hogy az utóbbi időben az egymástól elcsalo
gatott munkásokat már nem tudják fizetni, mely szo
morú tény és állapot nemcsak a befektetett tőkéjük, ha
nem az iparunk fejlődését is veszélyeztetik.

Néhány h elyen sikerült már kibékí'eni az ok nélküli 
haragosokat, me\y ténynek azonnali eredménye abban 
mutatkozott, hogy duplájára emelték fel a kiszolgálási 
árakat, sőt egyes helyeken írásban erősítették meg és 
fogadták meg, hogy egymástól segédeket nem vesznek 
fel és azokat a vendégeket, kik azzal szeretik beugrasz- 
tani a fodrászokat, hogy a másik őt olcsóbban szolgálja 
ki, azokat szembesítik. Csekély fáradtság, de gyümöl
cseiben százszorosán megtérül.

Akik tehát még nem békültek ki a haragban lévő 
szomszédjával, azok úgy kezdjék meg a békülés első 
lépését, hogy a fiatalabb intézze a békére való felhívá
sát az idősebbhez. Ez a munkájuk lesz a legszebb ke
reseti forrás.

A szerkesztőségünk ezúton kéri fel mindazokat,

kik a békét egymás között megkötik, értesítsék szer
kesztőségünket ezen cselekedetükről, hogy azzal is rö
vidüljék a munkánk, illetve mentesítsük magunkat a fá
radozásoktól.

„Tükör kép" a kereskedői szellem teljes hiá
nyáról a fodrász iparban. Elképesztő és okulásra 
méltó, sőt a maga valóságában mulatságosnak is mond
ható alább leirt kis história, mely a napokban játszó
dott le az egyik szegedi fodrászati cikkek nagykeres
kedésében. Mielőtt azonban a kis história elmesélésébe 
kezdenék, szeretném, ha kedves kollégáim annak ven
nék ezt a kis cikkemet, aminek én szántam, t. i., hogy 
felhívjam figyelmüket arra, hogy hány ilyen eset van, 
amikor azt látjuk, hogy dacára az állandó panasznak, 
hogy kevés a kereset stb., mégis kidobálják egyesek a 
pénzt az ablakon.

A história a következő vo lt : Az üzletbe beállít az 
egyik fodrász szalon tulajdonosa. Kér egy negyed liter 
kölni vizet, melynek fodrász, illetve viszonteladási ára 
P 1 30, a kiszolgálási, detail ára pedig P 198, s meg
kérdik tőle, hogy üzleti használatra vette-e vagy eladás
ra, mert figyelmeztetik, hogy ő ennyiért kapja, de any-

Ha jól és olcsón akar gépeket venni,
akkor

Dudás fodrászati cikkek
kereskedőhöz kell menni, Tisza Lajos krt 19.

szenzációt keltő rendszerű gépek képviselete.
Bárkit egy nap alatt megtanítok vele dolgozni, 
egyszerű kezelés, mégis nagyszerű eredmények. 
Alig fogyaszt áramot, a hozzávalók is olcsók.

Hitelképes egyénnek részletre is adok 
10 százalék felárral.

Vétel esetén a gépet segéddel együtt küldöm ki, a gép 
kezelésének belanítását szakszerűen és díjtalanul teszem, 

csak az esetleges útiköltségeket kell megtéríteni.
Állványos tartós ondoláló gépek ára i:

Nr. 10-es P 140. Nr. 14-es P 200. Nr. 16-os 
dupla alátétekkel együtt P  260.

UN1VERSÁL villany nélküli tarlós ondoláló és szárító, 
gép egybűépítveNr.5-osP !20. Erősebb kivitelben P160.

Ha jó  tartós ondolálást akarókkor használjon

Kemény-féle „ D A R U N  G"
erősen bodorító vizet. 1 liter ára P 5.

LERAKATOK: Szász Dezső Budapest, VIII. Bérkocsi ucca 18
------- Eichorn Géza Pécs.

Sarkadi Dezső, Debrecen.
Lancsarics Vendel Szombathely.
Dudás Sándor, Szeged, Tisza Lajos krt. 19.

A lelkiismeretes fodrász beretválás előtt bereíváját

LISOFORMMAL fertőtleníti
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Mestervizsgák Miskolcon. Nagyon szépen sike
rült mestervizsga volt Miskolcon, június hó 28 án. A 
kamarai körzethez tartozó fodrász segédek vizsgáztak le 
elég szép eredménnyel. A vizsgázók 16-an voltak. A 
mestervizsga két csoportban folyt le. Az egyik csoport 
elnöke Pechó Lajos volt. Tagjai pedig Mikes Bertalan 
és Jancsó József. A másik csoport elnöke Kerekes Jó
zsef, tagjai pedig Fazekas Károly és Bodó Lajos volt. 
A mestervizsga úgy elméletileg mint gyakorlatilag kitü
nően sikerült. Az eredmény kihirdetése este 7 órakor 
történt meg a Kereskedelmi és Iparkamarában. Utána 
pedig este 8 órakor az iparoskörben volt a fehér asz
talnál összejövetel, ahol megjelentek a vizsgázók és a 
mestervizsgáló bizottság tagjai is. Kerekes József szak
osztályi elnök üdvözölte az öregebb mesterek nevében 
az új mestereket. Lendületes beszédében hívta föl figyel
müket a kötelesség teljesítésére. Figyelmeztette őket, 
hogy új hivatásukban sohase felejtsék el, hogy mivel 
tartoznak a jövőben a Mindenhatónak, amiért megen
gedte nekik ezt a napot elérni, hogy mesterek leheltek. 
Továbbá figyelmeztette őket, hogy ezen új hivatásukban 
legyenek jó és kilat tó munkásai a fodrásziparnak.

Ez után Pechó Lajos a mintavizsgáló bizottság 
elnöke tartott nagyon szép beszédet az új fiatal meste
reknek. A felszólalásokra. Bakó Zoltán mestervizsgát tett 
új mester válaszolt. Melyben fogadalmat tett a levizs
gázott mesterek nevében, hogy a szakosztályi elnök ál
tal megjelölt irányútat fogják a jövőben maguknak cé
lul tűzni ki. Nyomatékosan kijelentette, hogy a kartár
saival egyetemben minden igyekezettel azon lesznek, 
hogy a fodrászipart a jövőben a mai lerongyolódott 
helyzetéből bcsületes munkájukkal naggyá és hatalmassá 
fejlesszék. A további felszólalók Mikes Bertalan, Faze
kas Károly és Jancsó József voltak.

Mindannyian a kötelességre buzdították az új mes
tereket.

A mestervizsgát tett új mesterek a következők: 
Bakó Zoltán, Miskolc, Molnár Gyula, Miskolc, Simon 
József, Miskolc, Kiss Sándor, Miskolc, Magyar József, 
Edelény, Kassai László, Miskolc, Biró András, Miskolc, 
Martinovics József, Ózd, Kubik János, Erdőbénye, László 
József, Putnok, Hoiváth Béla, Sajószentpéter, Németh 
József, Edelény, Buku Bálint, Szendrő, Pigai Bertalan, 
Hejőcsaba.

Kerekes József.
Új hajszárító burát talált fel egy miskolci 

fodrász. Ritka szép sikere van szakkörök állítása sze
rint Váradi Dezső miskolci női-fodrász karíársunknak. 
Egy olyan hajszárító búrát talált föl, amelyet már sza
badalmazott. Nagy takarékosságot jelent a Váradi Dezőő 
találmánya a mai költséges villanyárammal szárított víz
berakást a jövőben az általa föltalált gázzal hajtott haj
szárító búrával pár fillérekért lehet megcsinál.

Váradi Dezső kartársunknak találmánya készülő
iéiben van, amelyet rövid időn belül elég olcsó árban 
fog a fodrász iparosok részére bocsájtani. Váradi Dezső 
kartársunk találmányának ismertetésére a jövő számunk
ban visszatérünk. Addig is szerkesztőségünk nagy si
kert kíván Váradi Dezső kartársunk találmányához.

N ém etországi hírek. Amint értesültünk Német- 
szágban a legutóbbi időben megtartott tanonc vizsgáz
tatásoknál megállapítást nyert az, hogy sokkal jobb 
eredményt érnek el azon üzletekből szabadult tanulók, 
hol a főnökök megkövetelik a tanulójuktól a szakköny
vek és szaklapok olvasását.

A kassai fodrász lapból összevont hírek:
Kassán a fodrászipari szakosztály élére ismét Hein La
jos elnök, Püspöki Lajos alelnök és Simon Béla pénz
táros lett megválasztva.

Ugyancsak a lapból olvassuk, hogy Kassán 1938. 
év július hó 14-től augusztus hó 31-ig or-zágos kiállí
tás lesz, melyre a látogatásra utazóknak 33 százalékos 
kedvezmény bizlosittatik a vasutakon.

A kassai szakosztály kötelezővé tette tagjainak a 
szaklapjukra való előfizetést, olyan formán, hogy a tag
díjba belefoglalták a lap előfizetési díját is. Egy se
géddel dolgozó mester havi 2 cseh koronát, több se
géddel dolgozó pedig 3.50 cseh korona tagdíjat fizet 
havonta a lap előfizetési díjával együtt.

Hódmezővásárhelyi hírek: Végre megoldódott 
a fodrász ipari szakosztály vezetőségének a megválasz
tása. Szomorú állapot uralkodik ugyanis az ottani fod
rászok körében, ami teljesen visszaveti őket a közügyeik 
rendezésétől. Legelsősorban is a 127 tag közül alig van 
annyi pontos tagdíj fizető, mely elegendő lehetne a sza
bályok szerint a vezetőség megválasztására. Az ottani 
ipartestület vetett véget ezen áldatlan állapotnak azáltal, 
hogy felhívta a pontosan fizető tagokat, hogy a saját 
kebelükből — vagyis a pontosan fizetők táborából —  
válasszák meg a vezetőséget. Elnök lett Dezső Péter 
fodrász mester.

A „Sarkad és Vidéke" ipartestület 1938. jú
nius hó 21-én megtartott ülésén Molnár Károly, a fod
rászipari szakosztály elnöke indítványozd, hogy az 
ipartestület a kereskedelmi és iparkamaián keresztül 
forduljon az illetékes hatóságokhoz azon kéréssel, hogy 
az ottani fodrász iparosoknak az esti zárórát legalább 
a szerdai napon a szombathoz hasonlóan este fél 9 
órában állapítsák meg, mert a mezőgazdasági lakossá
guk a jelen állapotban képtelen hétköznapokon fodrászt 
igénybe venni.

A marosvásárhelyi fodrász ipari társu’at —
írja az ott megjelenő lap — felkéri mindazokat, kik 
tudomással bírnak hízaló fodrászokról, jelentsék be cí
müket Tőkés Károlynak, a fodrász ipari társulat elnö
kének, hogy ellenük eljárást indíthassanak, egyrészt az 
orvosi v zsgálat hiánya, az adózás alól való kibúvás, 
másrészt a megbüntetésük végett.

márkát használ minden fodrász, aki nem 
veszélyezteti üzletének jó hírnevét silány 

minőségű olcsó borotvaszappannal.

Felkérjük előfizetőinket, hogy az esedékes előfizetési díjakat a 4190-es számú posta
takarékpénztári caekkszámlánkra minél előbb befizetni szíveskedjenek.
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nyiért nincs joga tovább adni, mert ezzel a cselekede
tével rontaná a cikk detail árát. Erre ő azt felelte, hogy 
bizony o azon az áron adja tovább, mint ahogyan ő 
kapja, mert ő keresni nem akar a jó vendégén!

Ezen értesítésre természetesen a kereskedőtől azt 
a választ kapta, hogy ebben az esetben nem áll mód
jában neki 1-98 P-nél olcsóbban megszámítani. Mire 
a fodiász iparos, akinek pedig ez esetben módjában lett 
volna 68 fillért keresni, szó nélkül kifizette a kölni víz
ért jaró 1 P 98 fillért és lemondott arról a haszonról, 
ami tulajdonképpen őt illette volna meg.

Hogy miért ? Erre nincs felelet, azaz talán benne 
van a cikk címében, hacsak azt nem tételezzük fel és 
mondjuk, hogy a magyar iparos még mindig azt hi
szi, hogy a 10 filléres borotválásokból lehet üzletet és 
családot fenntartani.

•» "

finnek id tudnia kell,
hogy több mint évtizedes cégem 
miért örvend közkedveltségnek

A legújabb és legm odernebb
Most a nyár beköszöntésével igen sok 
pipere és egyéb felszerelési újdonságok
kal óhajtok kedveskedni tisztelt vevőim
nek ! úri és női fodrász berendezések 
és kellékek legnagyobb választékban, a 
mindenkori legolcsóbb napi áron cé
gemnél beszerezhető. Jó minőségű príma 
árúim árai igazán meglepően kedvezők !
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Budapest VII., Csengery u. 26.

Ha jó  és biztos munkát, nemkülönben vendéget akar 
biztosítani, akkor próbálja meg a

s k V V  H E N R Y * *
dauer vizet, (száraz és zsíros) olaj schampoont „V IT A  
O IL “ haj pakkoláshoz. Vizondoláló fixateur. Levélbeni 

érdeklődőknek mintát készséggel küldünk. Egyben az 
összes „D  A  U E R “ gépek közvetítésével foglalkozom.

W e i s z  H e n r i k  k e r e s k e d e l m i  u t a z ó  
Budapest VII , Akác fa  utca 5. II emelet 9.
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Felkérjük úgy a munkaadókat, mint a munka-
vállalókat, hogy mindazon esetekben, amikor hirdeté
seik eredménnyel járnak, értesítsék erről a szerkesztő
séget, hogy ezzel is megkönnyítsék a munkánkat és ne 
kelljen többszöri levélváltásba bocsájtkoznunk, miután 
a felesleges munkán kívül még anyagi megterhelést is 
jelent részünkre a portók kifizetésével.

A  múlt havi számunkban az országos szövet
ség felhívást intézett az ország összes fodrász szakosz
tály elnökeihez, hogy nyilatkozzanak és adják tudtul ál
láspontjaikat arra vonatkozólag, hogy minden kamarai 
székhely területén alakíttassák az alosztály vagy sem. 
Mindez ideig sajnos ebben a kérdésben nagyon kevés 
szakosztályi elnök nyilatkozata futott be. Ügy látszik, 
hogy a mai időben — tisztelet a kivételnek — a leg
többje kapaszkodik a tisztség elnyeréséért, de a vele 
járó kötelesség teljesítését szereti mellőzni. Erre a fel
tevésünkre kell következtetnünk abból a lanyha nem
törődömségből, hogy egy hónap leforgása alatt annyi 
fáradtságot nem vesz, hogy pro vagy kontra álláspont
ját akár egyénit, akár a szakosztályét, ilyen közérdekű 
kérdésben megadná. Megjegyzésképen nekünk az a vé
leményünk, hogy csak úgy érünk el valami eredményt, 
ha a közért semmi fáradságot nem sajnálunk, éppen 
ezért több lelkiismeretességet kérünk a szakosztályok 
vezetőitől.

5peic a'alt fedhet bajuszt, szemöldököt, 
fillérekbe kerül az anyag.

ASPÁSIA
hajfesték használati utasítása :
Előbb a hajza'ot szappannal meg kell mos

ni, megtörölni, és azután az 1. sz. festékkel a 
kívánt helyen a mellékelt kis ecsettel tövig jól 
bekenni. —  Egy perc szünet után a 2 sz. előhí
vóval az előbb bekent helyet utána kenni. Rögtön 
előjön a kívánt sötétbarna szín. 2-3 perc után 
szappanos vízzel jól lemossuk. Esetleg a bőrre 
kent helyeket bármily zsiradékkal gyengéden le
dörzsöljük. Kapható: D U D Á S N Á L  Szeged . 
Egv doboz 25 bajuszhoz elegendő ára: 1.20 P.

A kartársak érdekében eddig is 
eredményesen harcolt 

a
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[E helyen kocka hirdetések :
1 cm. széles, 4 cm. hosszú kockáé P —  .50
2 cm. széles, 4 cm. hosszú kockáé P — .80
3 cm. széles, 4 cm. hosszú kockáé P 1.—

Ezen lap mindaddig a kiadónak a tulajdonát képezi, míg
a címzett ki nem fizeti.

Kéziratokat nem adunk vissza. — Csak válaszbélyeggel ellátót* 
levelekre vátaszolunk.

Universál-Amerikán gép 65 
pengőért eladó. Cim : Lukács 
József Sátoraljaújhely, Kazin- 
czi utca 11.

Keresek olyan fodrász se
gédet, ki vas, víz, dauer haj
vágást és hajfestést önállóan 
teljesen jól vágez. Férfi eset
leg nő is lehet. C im : vitéz 
Szilágyi Károly. Gyula. Békés 
vármegye. Báró Weinkheim 
Béla u. II.

Perfekt viz, vas és dauert 
végző vagvok, az úriban is 
segédkezhetek. Állást keresek. 
Megkeresések Juhász János 
fodrász segéd címére külden
dők Kaba. Hajdú vm. Nyilas
féle fodrász sálon.

Eladnám családi okok miatt 
a 45 éve fennálló, jó mene
telő úri és női fodrász üzle
tem, komplett felszerelve, jó 
vendégkörrel 12 ezer lakosú 
nagy községben. Dauer gép 
is van. Maga a község nya
ralóhely, az üzlet a Tisza part
ján van és így idegen forga
lom is növeli a forgalmat. 
Értekezni lehet Vertbély lit
ván fodrászmesternél. Újkécs- 
ke. Csak válasz bélyeggel el- 
1 flott levelekre válaszolok.

Katonai bevonu'ás matt 
úri és női fodrász üzlet igen 
jutányos áron eladó, teljes 
komplett felszerelésével eg\ ütt 
Értekezni hliet Szilágyi Zol
tán fodrász mesternél Békés
csaba. > Hunyadi-tér 2. Csak 
válasz bélyeggel ellátott leve- 
lekre válaszolok.

Fővárosi fiatal úri és női 
fodrász segéd vidékre elhe
lyezkedne. 1 darab 110-120 
voltos dauer géppel rendel
kezem. Cím : Dombi József. 
Monor. Petőfi ulca 36.

Eladó alig használt „Urti- 
versal American" tarlós on- 
dolálógép 20 alátéttel együtt 
70 pengőért. Megtekinthető a 
szerkesztőségben.

Hódmezővásárhelyen beve- 
zetett úri és hölgyfodrászat, 
kompletten felszerelve eladó. 
Szakembernek biztos megél
hetést nyújt. Csak válasz bé- 
lyeggel ellátott levelekre vá
laszolok. Katona Sándor. Hin- 
vásárhely. Kálvin-tér,_________

Ha üzletet venni, vagy elad- 
ni akar, keresse fel szerkesz
tőségünket.

Jó karban lévő, használt 
forgó borbélyszék és kettő 
darab szürke asztali márvány 
lap 40x80 cm-es méretben 
eladó. Tóth András fodrász 
mesternél. Szeged, Csongrádi 
sugárút 42. S7.

Keveset használt Sanax-vib- 
rációs készülék 228-as és egy 
Universál Amerikán jó álla
potban 220-as szintén, jutá
nyosán eladó. Érdeklődni le
het Másíts István fodrász mes
ternél. Hajdúnánás, Bocskay- 
tér 5.__________________________
Eladó egy eredeti 16 fűlő

testtel állványos Henkels tar
tós ondoláló gép, 32 drb. alá
téttel és egy évi garanciával 
140 pengőért a szerk.-ben.

Keresek állandó alkalma
zásra egy olvan fodrász segé
det, aki a víz, vas és a dauer 
omíolálást is érti. Cim : Ke
rekes József, Miskolc, Szé
chényi utca 88.

Őri fodrász segéd állást ke
res 3 évi gyakorlattal, jó női 
hajvágó. Cím : Károly Antal, 
Kiskunhalas, Anponyi-tér.

Belvárosban,a fo útvonalon, 
jú menelelü női fodrász üzlet 
eladó. A cím a szerkesztőség
ben megtudható. 350 P

Eredeti Föhn hajszárító gép 
22 0-as áramhoz, egász jó ál- 
J apóiban 25 pengőért.

Több forgószék kapható 
2 0 -2 5 —28 pengőért._________

Székpárnák kiilönfél minő
ségekben és árakban kapha
tók.

Ha állast akar, vagy segéd
munkásra van szüksége, hir
dessen lapunkban.

—  Házassági közvetítésünk 
anyaga annyira felszaporo
dott, iiogy annak gyois és 
pontos lebonyolítására külön 
osztályt nyitottunk, amiáltal 
elérjük azt, hogy az elintézé
sek sokkal gyorsabban és köz
vetlenebbül fognak keresztül 
vitetni. Ezúton kéri teliál szer
kesztőségünk, hogy ezentúl 
az érdekeltek elmeiket és kí
vánságaikat házasság jelige 
alatt dupla borítékban közöl
jék a szerkesztőséggel. A há
zassági osztály vezetését Tóth 
András szaktársunk vállalta 
magára, agilisségéröl annyira 
közismert, hogy bátran remél
jük minden ügy sikeres és jó 
elintézését.

BUDAPEST  
VII., Erzsébet kr* 

29. I. em 5.

Előfütéses tartós ondoláló gép 
az 1938. május 8-án tartott 
országos dauerversenyen

Ö t d i ja t  

nyert el.

Ez bizonyítja a gép tökéletes 
munkáját.

A GE-MI
E R  E C T A

TELEFON:
13-97-97.

Fodrászati gépek és cikkek 
kereskedése
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D Á M A
Villanynélkü li e löfü téses dauergép, 3 0  fű tő test
tel, ko m p le tt  felszerelve, gyönyörű kivitelben  

olcsó árban.

D Á M A
M o to ro s  körforgó  és s z ív ó  ren d szerű  gyors 

s zá r i tó b u ra  P 175.—

C E D O N — folyékony hajfesték
7  szin gyönyörű  á rnya la tban , I d o b o z  P. 2 ,8 0

C E D O N - R E D U K T O R
B iz to s a n  ható lehuzószer, e lro n to t t  hajnak.

I üveg P 2 .50

N I Z Z A  — szalmiákmentes
D auerv iz  I li ter  P 2 .5 0

N I Z Z A N O L  -  szalmiákos
D auerv iz  I liter P 2 .5 0

N I Z Z A  — pakoló-olaj
I l i ter  P 3 .5 0 .  Fél li ter  P 1.80

F R E G O L I -  fixatör
H a jrö g z i tő p o r  1 csom ag 6 — 8 li te rnek  P I.—  
H aszná la t i  utasítást m indenhez  m ellékelek.

Nádas Sándor
fo d rá s za t i  gépek, kozm etika i c ikkek vállalata

Budapest, VII., Erzsébet-körut 58.
Telefon : 134— 855.

CZINNER GYÖRGY
úri és női fodrászati cikkek, illatszerek és acélárúk sza k - 

üzlete, a „METOL" készítmények egyedárusitója.

Budapest, VII. Hársfa u. 55. Telefon: 143-427 
a Király uccánál.

Eredeti D IAMANT vas ismét kaphatói

Asztali felszerelés, 4 ré
szes l-a kivitelű . . 5 90 

Kiakasztó tányér, égetett 
dukkózott, nagyon szép 
22 cm : 2.30 32 cm 4 60 

Casinó kölnivíz 1 I. . 3 60 
Dióbarna hajolaj
i/t kg................... ~

Lökni csavaró drb. —’ 12 
Hullám csipesz drb. '12

Fejmosó tálak, hajszárí
tó gépek és burák, borot
vák, hajvágó gépek és 
ollók. Manicüreszkőzök, 
hajvágó fésűk, dauervi
zek, fixatörök, kefeárúk, 
stb. stb. fodrászati kellé
kek legolcsóbb beszerzé
si helye.

Tegyen Ön is egy próbát, győződjön meg olcsó 
árainkról. Vidéki rendelésnél csomagolást nem 

számítunk fel.

T ó t h  J ó z s e f
Budapest, VI., Vasváry Pál-u. 7. I. 10.

„BA -TO “ elektromos fodrászati készülékek képviselete

Árjegyzék
Dauerviz B. Porban lél liter. (Kapható fél literenként) 1 -40
Dauerviz A. (Essencia) 1 liter 3'50

Tetszés szerint hígítható, használati utasítás 
mellékelve, fél literenként is kapható.

Olajsampon 1 liter 6,—
Dauerolt szőkített hajaknak erőt és fényt ad. 
Kapható 1/4 és í/a literenként is.

Olajpakoló zöld 1 liter 4'40
Meleg olajpakoláshoz nélkülözhetetlen.

Folyékony sampon 1 liter 2.—
A legkitűnőbb minőség. A  hajnak fényt kölcsö
nöz. Egy fej mosása cca. 3— 4 fill.

Fixateur (Egy liternek megfelelő por) I liter — -40
A hajat nem szürkíti, a gyors száradást 
biztosilja

Ecetöblítő (Egy liternek megfelelő por) 1 liter — "38
Kellemes illatú, hatása meglepő.

„Hamvasító" Reflex 1. 10U gramm 2.—
Hajfestésnél, vagy szőkítésnél a vörös szín 
tompítására alkalmazható. .

Hajfény 50 gramm 60.—
A hajat fényesebbé teszi, mint a brillantin

Hajlakk 50 gramm 1'27
„ 100 „ 2—

Teljesen kész frizurák befúvására alkalmazható.
A frizurákat keményen és fényesen tartja.

Körömlakk, a legkitűnőbb minőség 10 gramm — '20
Leveles sampon illatos 1 levél — 'Oö

„ kátrány 1 levél — '06
„ hamvasíló 1 levél — '16

VIDÉK
Lerakat: Dudás Sándor Szeged, Tisza Lajos krt. 17

Ha üzleti forgalmát emelni akarja,
úgy próbálja ki a LORISSA-PAJOR-féle

hajhullám F IX A T E U R T  ás FOLYADÉKOT
A legkisebb próbarendelésnél meggyőződhetik ki

váló minőségéről.
1. literre való egy levél ára P. — .40. 

100 gr.-os 5 literre való P. 1.60. 
1 kgr. ára P. 14.

Ugyanaz schampoon porban :
Schampoonpor 1 kgr. II. r. P. 2.—  illatos P. 2.40 

„ „ I. r. P. 2 40 „ P. 320
Kozmetikai cikkeink már közismertek. 
Kaphatók az összes fodrászati felszerelések.

Lorissa Pajor
Tei.: 3 3 - 2 1 - 2 5 . fodrászat! cikkek szaküzlete. 
BUDAPEST Nagyatádi Szabd I. (Kertész) utca 23.

Árpád nyomda nyomása, 
Szeged

Nyomdáért felel, Szittner János.

iiiiiil l i l l l l l l l
A leggazdaságosabb a kettes adagoláséi „ P a b o r“ 

am erikai hajfesték. Kapható : Dudásnál. Á ra : 2 ,50  P.
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Köszönő le v e le k !

A szegedi fodrász ipari szakosztály köszönő levele 
a szegedi kereskedelmi és iparkamarához : „A  szegedi 
kereskedelmi és iparkamara tekintetes elnökségének. Sze
ged. A.bemutató lezajlása után nem mulaszthatjuk cl, 
hogy néhány őszinte sorban kifejezésre ne juttattnánk 
őszinte köszönetünket a kamara tekintetes Elnökségével 
szemben, azon jó indulatért, mellyel támogatva lehetővé 
tették, hogy részünkre a bemutató megtartható volt. Úgy 
a szegedi, mint a vidékről megjelent kartársak leikéből 
öröm érzetet váltott ki egyúttal, az a tudat, hogy a Nagy- 
méltóságú Iparügyi miniszter Úr Őnagyméltósága any- 
nyira szívén viseli a fodrász család érdekeit, hogy nem
csak engedélyezte a bemutató megtartását, hanem anyagi 
segítséget is volt kegyes rendelkezésünkre bocsájtani. 
Őnagyméltóságának ezen atyai jó indulatával vjssza élni 
nem fogunk, minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy 
jóságát kiérdemelve, nem csak az iparunk derék mun
kásai, hanem a hazának is jó polgárai lehessünk. Ami
dőn ezen Ígéretünket megtesszük, ugyanakkor arra kér
jük az Iparkamara tekintetes Elnökségét, szíveskedjék az 
ossz fodrászság nevében hálás köszönetünket Ouagy- 
méltóságához eljuttatni. De egyúttal elnézésért is esede
zünk, hogy bemutatónk ráfizetéssel végződött, de na
gyobb belépti díjat megállapítani nem állt módunkban 
akkor, amikor a fodrászság 99 százaléka túl megterhel- 
tetésről panaszkodik. Mi szeretnénk legjobban, ha már 
abban az állapotban lehetnénk, hogy a saját erőnkből 
rendezhetnénk meg minden olyan összejövetelt, bemu
tatót, mely a fodrászság érdekét, oktatását célozza. Még- 
egyszer őszinte köszönetünk nyilvánítása mellett vagyunk 
hazafias tisztelettel: Dudás Sándor szakosztályi elnök, 
Bálint Béla jegyző.

Szeged, 1938. június hó 15-én.“

' " I p r

A hölgyfodrász segédek országos egyesületének a 
szegedi fodrász ipari szakosztályhoz intézett köszönő le
vele : „A  szegedi Ipartestület Fodrász szakosztálya Te
kintetes Elnökségének. Szeged. Tekintetes Elnökség ! A 
Hölgyfodrász segédek országos egyesületének vezetősége 
őszinte szívvel és kartársi szeretettel köszönetét mond, 
úgy a mélyen tisztelt vezetőségnek, mint azon uraknak 
kik az 1938. VI. 12-én Szegeden tartott bemutatónk al
kalmával bennünket támogattak. Köszönetét mond to
vábbá azért a testvéri magyar vendégszeretetért, amely
ben bennünket részesítettek. Soha el nem múló hálánk 
jeléül fogadják őszinte megbecsülésünket az összetarto- 
zandóság jegyében. Maradtunk megkülönböztetett tiszte
lettel a hölgyfodrász segédek orsz. egyesülete vezetősége 
nevében: Marsi Pál s. k. elnök. Horváth Jenő s. k. 
titkár."

FIGYELEM! Fodrászok készüljetek a folyó 
évi szeptember hó 26-án megtartandó országos 
védszent ünnepélyre, mely alkalommal Szegeden 
a védszentek tiszteletére fel fogjuk szentelni a 
szegedi föd ász ipari szakosztály zászlaját. Szeret
ném, ha a vidéki szakosztályok minél nagyobb 
számban képviseltetnék magukat, az otthon ma
radottak pedig ugyanakkor a legbensőbb áhitat 
tál ünnepelnék meg szintén a véd szentjeink nap
ját Ugyanez alkalommal tüntessék ki mindazon 
külső egyéneket, hasonlóképen a kartársak leg
idősebbjeit, kik a fodrászipar érdekében önzetle
nül dolgoztak és érdemeket szereztek, köszönő 
okirattal. De ugyanezen napon nyujtsmak béke 
jobbot egymásnak mindazon kartársak is, kik fe 
szült viszonyban voltak, legyünk mindnyájan egy 
test és egy lélek s dolgozunk egy akaratfa', nagy 
lelkesedéssel iparunk és ezáltal jobb lélünk to
vább fejlesztésén, megteremtéséért.

A mai divat frizurákról. A 15-ik oldalon cso
portosítva mutatunk be 11 különböző frizurát, melye
ket Wittman Leó (Budapest) a Pessl-császári és királyi 
fodrász salonnak egyik tagja rajzolta, ki a „Holgyfod- 
rász segédek Országos Egyesületének egyik kiemelkedő 
alakja, aki nemcsak fésülni szokott, hanem az egyesü
leti tagok által kreált modelleket le is szokta rajzolni. 
A mai számunkban közölt frizurák is így jelentek meg, 
mely frizurák vonásaiben benne vannak Varga, Holló, 
Schadek és társainak, az európai hírű versenyzőknek a 
stílusai. A frizurák közül egyesek a Szegeden 1938 
június hó 12-én megtartott bemutatón lettek felfésülve. 
Ezen igen költséges közleményünket azon reményben 
közöljük, hogy ezek a frizurák ne csak szemléltetők 
legyenek, hanem az igen tisztelt kartársaink közül azok, 
kik még nem kapcsolódtak bele az ilyen szép és fel
emelő frizurák készítésébe, ezen minta formák figyelem
bevételével emeljék a fodrász iparunknak a nívóját. Mert 
a változatosan közölt divatos frizurák nemcsak elmél
kedésekre és szemlélődésre valók, hanem arra is, hogy 
iparunkat művésziesebbé kifejlesszék és kenyerünket fe
hérebbé tegyék. A közölt frizuradivat sorozat lehetővé 
teszi azt, hogy a leleményes fodrász mindig úgy alkal
mazza vendégének fején a kényes hullámokat, csigács- 
kákat, rolnicskákat, hogy a vendég ne tudja azt egye
dül befésíilni s azáltal kényszerülve legyen minden nap 
vagy minden másnap a fodrászhoz ménni. Ezen frizu
rák beféstilése a fodrásznak a fodrásznak egyszerű és 
gyors, előnye így az, hogy igen rövid idő alatt, pár 
perc alatt kereshetünk a napi befésülésekkel könnyen 
30— 40 fillért. Ezek a sűrűn adódott 3 0 —40 fillérek 
adják meg aztán a modern és élni akaró fodrásznak a 
jobb megélhetést. A közölt frizurákhoz való fényesítő 
olajok, lakkok, hullám és rolni erősítő csipeszek, lekötő 
fátyolok stb. kaphatók a lapunkban hirdető fodrászati 
cikkek kereskedőinél.

Önnek mindig jó és hű munkatársa lesz az

UNIVERSAL fenyőolaj shampon
Tartós ondolálásnál, hajfestésnél nianikűrőzésnél az 
áztató vízben pár cseppje nagy százalékban biztosítja 
sikeres mnnkáját. Egy női fejre 1 deka, egy férfi fejre 
fél deka elegendő. Literje edényzet nélkül P 3.20. 
Kapható : a fent jelzett Duralin hajfesték képviselinél.



Rendkívüli árleszáiíiiás!
M i n d e n n e m ű  f o d r á s z  b e r e n d e z é s b e n ,  
új é s  h a s z n á l t  f o r g ó s z é k e k  f ü l k e  f a 
la k ,  r u g ó s  f ü l k e s z é k e k ,  v á r ó s z é k e k ,  
t ü k r ö k  s tb .
Dauergépek, hajszárílógépek, búrák, 
fejmosótálak.

Motoros búrák
E k a ,  T o r n á d ó ,  k ic s i  és  n a g y  R o t á r  
g y á r t m á n y ú a k .
A z o n k í v ü l  a z  ö s s z e s  f e l s z e r e lé s e k ,  i l 
l a t s z e r e k ,  k o z m e t i k a i  c i k k e k ,  a c é l 
á r ú k ,  v a l a m i n t  h a j f e s t é k e k :  In e c to ,
I n n o c a m i n ,  P a b o r ,  L , O r i e n t o l ,  F ló r á i ,  
T ó n á l  s tb .  K a p h a t ó k  a  k ö z i s m e r t

'R o itm a n n
u m m m m m a m m m B ssa

cégnél Budapest, V. Teréz köt út 29. 

(udvarban) Telefon: 11— 55— 60.

Elvem nagy forgalom — kevés haszon.

D O V O  É S  T A N A G R A  B O R O T V Á K

A legjobban bevált márkák a kővetkező számokban kaphatók 
27, 28, 74, 75, 94, 213, 216, 527, 1516, 1930.

„R A S T  E R L U S T “
elírom ezüst acélborotva a legkiválóbb. Kapható minden szak- 
üzletben. Magyarországi vezérképviselő: Miklós Ödön Budapest 

VII. Dohány-u. 78.

Krémszerű összetételénél fogva mindennapos 
borotválkozóknál is a legkellemesebb munkát 
biztosítja, anélkül, hogy az arcbőrt csípné,

1 kg. 10 es vagy 12 es darabos . . . 1‘90
1 tucat rúdban fiókos vendégek részére 
igen praktikus, nagy hasznot biztosít . . 1.92

Főlerakat: Dudás fodrászcikkek kereskedőnél Szeged. 
Vidékiek részére kívánatra díjtalanul mintát küldünk,

K O M O l

Uj cím e:

hajfesték világm árka.
1 doboz ára P. 280.

Kizárólag fodrászok részére „Ip3ri“ 
csomagolási is hozunk forgalomba, 
mely 3 adagot tartalmaz, 1 üveg
ben egy színben. Ára 4 pengő 

p a s z t i l l a  n é l k ü l .

.,Koniül“ képviselet Budapest, Mussolíni-tér 3,

TIGER borotva 
TIGER olló 
3UWEL hajvágó

nélkül nincs 
kifogástalan 

kiszolgálás !

Postán árút ren
delni bizalom kér

dése.
Dn elsősorban használható, 

jó árút akar.
N em

érheti
csalódás

Ha m egrendeléseit 
így c ím e z i:

Ángyán k.f.t.
szaküzlet.

BUDAPEST VII.
Rákóczi ut 40.
mert pénzének 

megfelelő
— értékűt kap. —
Ha Budapestre jön.

keressen fel benniinket a régi kelyen
szemben a Corvin árúházzal az I.-ső 
emeleten. Mindent amire szüksége le

het, nálunk megtalál.
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